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РегламентРегламент 1217/2010 1217/2010 гг. . ии НасокитеНасоките нана ЕКЕК относноотносно споразумениятаспоразуменията саса хоризонталнохоризонтално
сътрудничествосътрудничество –– правнатаправната рамкарамка бебе ревизиранаревизирана вв краякрая нана 2010 2010 гг.; .; старстар РегламентРегламент
2659/2000 2659/2000 гг. . ии НасокиНасоки

обхващаобхваща споразуменияспоразумения заза съвместносъвместно осъществяванеосъществяване нана изследователскаизследователска дейностдейност

считасчита сесе чече тете допринасятдопринасят значителнозначително заза технологичниятехнологичния илиили икономическиикономически напредъкнапредък
илиили маркетингамаркетинга нана новинови продуктипродукти::

попо--добрадобра ефективностефективност нана ИИ & & РР, , водещаводеща додо въвежданетовъвеждането нана новинови илиили подобрениподобрени
продуктипродукти;;
ползваползва потребителитепотребителите, , катокато сесе постигатпостигат ии попо--нискиниски ценицени вв резултатрезултат нана попо--добридобри

процесипроцеси;;
отнасятотнасят сесе додо продуктипродукти//технологиитехнологии//процесипроцеси, , заза коитокоито използванетоизползването нана резултатитерезултатите отот

ИИ & & РР ее отот решаващорешаващо значениезначение –– затовазатова всякавсяка странастрана нана споразумениетоспоразумението следваследва дада имаима
пъленпълен достъпдостъп додо резултатитерезултатите

считасчита сесе, , чече тете саса основноосновно проблемнипроблемни отот гледнагледна точкаточка нана конкурентнотоконкурентното правоправо
единственоединствено когатокогато съдържатсъдържат договоркидоговорки, , ограничаващиограничаващи изследваниятаизследванията ии разработкитеразработките вв
същатасъщата областобласт
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формиформи

 

нана

 

споразумениетоспоразумението::

съвместносъвместно ИИ & & РР нана договорнидоговорни продуктипродукти//технологиитехнологии//процесипроцеси ии съвместносъвместно използванеизползване
нана резултатитерезултатите

съвместносъвместно използванеизползване нана резултатитерезултатите отот вечевече проведенопроведено ИИ & & РР междумежду същитесъщите странистрани

съвместносъвместно ИИ & & РР безбез съвместносъвместно използванеизползване нана резултатирезултати

съвместносъвместно ползванеползване нана резултатирезултати отот платениплатени, , вечевече извършениизвършени ИИ & & РР междумежду същитесъщите
странистрани

платениплатени ИИ & & РР безбез съвместносъвместно ползванеползване нана резултатирезултати

използванеизползване нана резултатитерезултатите –– производствопроизводство//дистрибуциядистрибуция, , вклвкл. . ии лецензиранелецензиране нана праваправа
нана интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост
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определениеопределение

 

нана

 

изследванияизследвания

 

ии

 

разработкиразработки::

придобиванепридобиване нана ноуноу--хаухау, , свързаносвързано сс продуктипродукти//технологиитехнологии//процесипроцеси ии теоретичентеоретичен
анализанализ//систематичносистематично проучванепроучване//експериментиранеекспериментиране, , създаванесъздаване нана необходимитенеобходимите
съоръжениясъоръжения ии получаванеполучаване нана праваправа нана интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост
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ОСВОБОЖДАВАНЕОСВОБОЖДАВАНЕ

ПРИНЦИППРИНЦИП –– члчл. 101/1 . 101/1 отот ДФЕСДФЕС нене сесе прилагаприлага заза тезитези споразуменияспоразумения, , съдържащисъдържащи
клаузиклаузи катокато прехвърлянепрехвърляне//лицензиранелицензиране нана праваправа нана интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост нана еднаедна
илиили повечеповече отот странитестраните илиили нана съвместносъвместно образуваниеобразувание, , припри условиеусловие чече тете нене саса основнияосновния
предметпредмет нана споразумениетоспоразумението

освобождаванетоосвобождаването ее приложимоприложимо самосамо акоако тезитези споразуменияспоразумения съдържатсъдържат ограниченияограничения попо
смисъласмисъла нана члчл. 101/1 . 101/1 отот ДФЕСДФЕС
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УСЛОВИЯУСЛОВИЯ

 

ЗАЗА

 

ОСВОБОЖДАВАНЕОСВОБОЖДАВАНЕ

всякавсяка отот странитестраните имаима пъленпълен достъпдостъп додо резултатитерезултатите, , вклвкл. . додо възникналитевъзникналите праваправа нана
интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост ии ноуноу--хаухау

припри специализацияспециализация ии ИИ && РР отот институтиинститути//академичниакадемични кръговекръгове ии
специализараниспециализарани заза целтацелта предприятияпредприятия достъпадостъпа можеможе дада бъдебъде ограниченограничен
ВъзможноВъзможно ее дада бъдатбъдат уговорениуговорени компенсациикомпенсации, , стигастига дада нене саса прекомернипрекомерни

припри съвместнисъвместни//платениплатени ИИ && РР –– следваследва дада имаима достъпдостъп додо всякавсяка съществуващосъществуващо ноуноу--хаухау,  ,  
необходимонеобходимо заза целитецелите нана използванетоизползването нана резултатитерезултатите –– предвиждапредвижда сесе същосъщо възможноствъзможност
заза пропорционалнопропорционално компенсиранекомпенсиране

странистрани, , коитокоито произвеждатпроизвеждат договорнидоговорни продуктипродукти посредствомпосредством специализацияспециализация следваследва
дада саса задължениезадължение дада изпълняватизпълняват поръчкипоръчки отот другитедругите странистрани попо споразумениетоспоразумението, , освеносвен
припри съвместнасъвместна дистрибуциядистрибуция//илиили акоако производителяпроизводителя ее ии дистрибутордистрибутор
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ПРАГПРАГ

 

НАНА

 

ПАЗАРНИЯПАЗАРНИЯ

 

ДЯЛДЯЛ

припри неконкурентнинеконкурентни предприятияпредприятия ии когатокогато резултатитерезултатите сесе използватизползват съвместносъвместно –– 7 7 
годинигодини отот първотопървото пусканепускане нана договорнитедоговорните продуктипродукти//технологиитехнологии нана вътрвътр. . пазарпазар

припри конкурентниконкурентни предприятияпредприятия::
ОбщОбщ дялдял нене повечеповече отот 2525%%
КогатоКогато вв споразумениетоспоразумението еднаедна отот странитестраните ее финансиращафинансираща –– обединенобединен дялдял

нана странитестраните нене повечеповече отот 25 %25 %
наднад тозитози прагпраг следваследва дада сесе извършиизвърши индивидуалнаиндивидуална оценкаоценка нана

споразумениетоспоразумението попо отношениеотношение нана приложениетоприложението нана члчл. 101 / 1 . 101 / 1 && 33 ДФЕСДФЕС
акоако първоначалнопървоначално нене повечеповече отот 25 25 %%, , ноно впоследствиевпоследствие превишипревиши, , безбез дада

стигастига 30 % 30 % -- освобождаванетоосвобождаването важиважи 2 2 годинигодини следслед превишаванетопревишаването
акоако първоначалнопървоначално нене повечеповече отот 25 %, 25 %, ноно впоследствиевпоследствие прехвърлипрехвърли 30 % 30 % --

освобождаванетоосвобождаването важиважи 1 1 годинагодина следслед превишаванетопревишаването

ПреходенПреходен периодпериод –– споразумениятаспоразуменията, , коитокоито нене отговарятотговарят нана уу--ятаята нана стариястария РегламентРегламент
ии саса вв силасила къмкъм 31/12/2010 31/12/2010 гг., ., члчл. 101/1 . 101/1 ДФЕСДФЕС нене сесе прилагаприлага

ИИ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

НАНА

 

ОСВОБОЖДАВАНЕТООСВОБОЖДАВАНЕТО
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ТВЪРДИТВЪРДИ

 

ОГРАНИЧЕНИЯОГРАНИЧЕНИЯ

 

ІІ

ограничаванеограничаване свободатасвободата нана странитестраните дада извършватизвършват ИИ&&РР
самостоятелносамостоятелно//сътрудничествосътрудничество вв различниразлични областиобласти илиили вв същатасъщата//свързанасвързана областобласт следслед
приключванеприключване

ограниченияограничения нана продукциятапродукцията ии продажбитепродажбите безбез::
ОпределянеОпределяне нана производственипроизводствени целицели припри съвместносъвместно производствопроизводство
ОпределянеОпределяне нана целицели нана производствопроизводство припри съвместнасъвместна дистрибуциядистрибуция//лицензиранелицензиране
ПрактикиПрактики, , представляващипредставляващи специализацияспециализация припри използванетоизползването

ограничаванеограничаване нана свободатасвободата нана странитестраните дада произвеждатпроизвеждат, , продаватпродават, , прехвърлятпрехвърлят
технологиитехнологии илиили процесипроцеси, , коитокоито сесе конкурираратконкурирарат сс договорнитедоговорните заза периодапериода нана съвместносъвместно
използванеизползване нана резултатитерезултатите

фиксиранефиксиране нана ценицени нана договорнитедоговорните продуктипродукти//лицензиранелицензиране нана договорнитедоговорните
технологиитехнологии –– ИЗКЛИЗКЛ::

определянеопределяне нана ценицени нана прекипреки клиентиклиенти//фиксиранетофиксирането нана лицензионнилицензионни
такситакси припри съвместнасъвместна дистрибуциядистрибуция//съвместносъвместно лицензиранелицензиране

териториалнитериториални ограниченияограничения//нана клиентиклиенти заза пасивнипасивни продажбипродажби нана договорнидоговорни продуктипродукти
–– ИЗКЛИЗКЛ::

изключителнаизключителна лицензиялицензия нана резултатиерезултатие нана другатадругата странастрана
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ТВЪРДИТВЪРДИ

 

ОГРАНИЧЕНИЯОГРАНИЧЕНИЯ

 

ІІІІ

припри липсалипса нана специализацияспециализация нана използванетоизползването -- ограниченияограничения нана активнитеактивните продажбипродажби

забраназабрана заза доствкадоствка нана странитестраните илиили нана клиентиклиенти, , коитокоито бихабиха продалипродали нана другадруга
териториятеритория

създаванесъздаване нана трудноститрудности заза потребителитепотребителите илиили препродавачитепрепродавачите дада получаватполучават
договорнидоговорни продуктипродукти отот другидруги препродавачипрепродавачи вв рамкитерамките нана вътрешниявътрешния пазарпазар
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ИЗКЛЮЧЕНИИЗКЛЮЧЕНИ

 

ОГРАНИЧЕНИЯОГРАНИЧЕНИЯ

принциппринцип –– такиватакива ограниченияограничения нене водятводят додо нищожностнищожност нана цялотоцялото споразумениеспоразумение

забраназабрана заза оспорванеоспорване нана праваправа нана интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост –– възможновъзможно обачеобаче припри
оспорванеоспорване дада сесе прекратипрекрати споразумениетоспоразумението

забраназабрана заза последващопоследващо лицензиранелицензиране нана третитрети странистрани заза производствопроизводство нана договорнидоговорни
продуктипродукти//технологиитехнологии –– ИЗКЛИЗКЛ::

използванеизползване нана резултатитерезултатите отот найнай--малкомалко еднаедна странастрана нана вътрешниявътрешния пазарпазар
спрямоспрямо третитрети странистрани
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ПравнаПравна
 

рамкарамка
 

ии
 

рациорацио
 

нана
 

груповотогруповото
 

освобождаванеосвобождаване

РегламентРегламент №№773/2000 773/2000 гг. . ии НасокиНасоки относноотносно прилаганетоприлагането нана члчл. 101 . 101 ДФЕСДФЕС къмкъм
споразуменияспоразумения заза трансфертрансфер нана технологиитехнологии

РегламентътРегламентът относноотносно споразумениятаспоразуменията заза изследванияизследвания ии разработкиразработки, , разгледанразгледан попо--горегоре
обхващаобхваща принципнопринципно ии аспектиаспекти нана трансфератрансфера нана технологиитехнологии -- могатмогат дада определятопределят
условиятаусловията заза лицензиранелицензиране нана резултатитерезултатите отот тезитези споразуменияспоразумения нана третитрети странистрани

ноно –– тъйтъй катокато третитетретите странистрани нене саса странистрани попо горнитегорните споразуменияспоразумения заза
ИИ&&РР, , тото споразумениетоспоразумението сс тяхтях попадапопада вв обхватаобхвата нана РегламентаРегламента относноотносно
трансфератрансфера нана технологиитехнологии –– НасокитеНасоките относноотносно взаимоотношениятавзаимоотношенията сс
другидруги регламентирегламенти заза груповогрупово освобождаванеосвобождаване

ОсвобождаванеОсвобождаване сесе налаганалага, , тъйтъй катокато::
сесе намяляванамялява дублиранетодублирането нана научнонаучно--изследователскаизследователска ии развойнаразвойна дейностдейност
стимулиратстимулират сесе ИИ&&РР ии новаторствотоноваторството
улесняваулеснява сесе разпространениеторазпространението
въвеждавъвежда сесе повечеповече конкуренцияконкуренция заза продуктитепродуктите
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ПонятиеПонятие
 

заза
 

сспоразуменияпоразумения
 

заза
 

трансфертрансфер
 

нана
 

технологиитехнологии

понятиетопонятието технологиятехнология обхващаобхваща::
пантентипантенти,, полезниполезни моделимодели, , 

авторскиавторски праваправа върхувърху
програмнипрограмни продуктипродукти, , ноуноу--хаухау ии
дрдр. . 
лицензиранаталицензираната технологиятехнология

следваследва дада давадава възможноствъзможност заза
производствопроизводство нана договорнитедоговорните
продуктипродукти

ЕЛЕМЕНТИЕЛЕМЕНТИ

 

НАНА

 

СПОРАЗУМЕНИЕТОСПОРАЗУМЕНИЕТО::

понятиетопонятието трансфертрансфер обхващаобхваща::
преминаванепреминаване нана технологиятатехнологията отот едноедно предприятиепредприятие къмкъм

другодруго чрезчрез лицензиранелицензиране ии подлицензиранеподлицензиране
разграничаваразграничава сесе отот покупкопокупко--продажбитепродажбите нана продуктипродукти, , 

представляващипредставляващи простопросто вложениевложение вв крайниякрайния продуктпродукт
лицензиранетолицензирането нана маркимарки ии авторскиавторски праваправа саса груповогрупово

освободениосвободени самосамо когатокогато служатслужат заза попо--добротодоброто използванеизползване нана
лицензиранатолицензиранато технологиятехнология, , кактокакто ии припри създаванетосъздаването нана
копиякопия заза препродажбапрепродажба ((вв тозитози случайслучай тезитези споразуменияспоразумения саса
сходнисходни нана трансфератрансфера нана технологиитехнологии))

товатова ее споразумениеспоразумение насоченонасочено къмкъм
производствопроизводство нана договорнидоговорни продуктипродукти::

продуктипродукти, , включващивключващи илиили произведенипроизведени сс
лицензираналицензирана технологитехнологи
лицензияталицензията трябветрябве дада разрешаваразрешава нана

лицензополучателялицензополучателя дада използваизползва технологиятатехнологията
заза производствопроизводство нана стокистоки илиили услугиуслуги
изричноизрично сесе изключватизключват технологичнитетехнологичните

пуловепулове –– дведве илиили повечеповече странистрани обединяватобединяват
технологиитехнологии, , сс целцел лицензиранетолицензирането имим катокато
пакетпакет

споразуменияспоразумения междумежду дведве
предприятияпредприятия

РГОТТРГОТТ нене засягазасяга споразуменияспоразумения
междумежду повечеповече отот дведве
предприятияпредприятия
предприятиятапредприятията можеможе дада саса

кактокакто конкурентиконкуренти, , такатака ии
неконкурентинеконкуренти нана съответниясъответния
пазарпазар
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ПрезумпцияПрезумпция

 

заза

 

пропро

 

конкурентенконкурентен

 

ефектефект

предприятиятапредприятията--конкурентиконкуренти иматимат нене повечеповече отот 20% 20% общобщ пазаренпазарен дялдял//предприятияпредприятия нене
конкурентиконкуренти –– всякавсяка отот странитестраните нене надвишаванадвишава 30%30%

ИИ
споразумениетоспоразумението нене съдържасъдържа твърдитвърди ограниченияограничения

ПрезумпциятаПрезумпцията сесе изразяваизразява вв убеждениетоубеждението, , чече подпод тезитези праговепрагове, , споразумениятаспоразуменията заза
трансфертрансфер нана технологиитехнологии::

усъвършенстватусъвършенстват произвовствотопроизвовството ии разпространениеторазпространението
отреждатотреждат справедливсправедлив дялдял заза потребителитепотребителите

наднад тезитези праговепрагове НЯМАНЯМА презумпцияпрезумпция заза нарушаваненарушаване нана члчл. 101/1 . 101/1 ДФЕСДФЕС, , кактокакто ии могамога дада
отговарятотговарят нана условиятаусловията нана члчл. 101/3. 101/3

ПоПо принциппринцип РегламетътРегламетът обхващаобхваща самосамо споразуменияспоразумения, , съдържащисъдържащи ограничетелниограничетелни попо
смисъласмисъла нана 101/1 101/1 ДФЕСДФЕС клаузиклаузи
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ТВЪРДИТВЪРДИ

 

ОГРАНИЧЕНИЯОГРАНИЧЕНИЯ

 

КОНКУРЕНТИКОНКУРЕНТИ

 

ІІ

ограничаванеограничаване свободатасвободата нана определянеопределяне нана ценицени нана продажбапродажба нана третитрети лицалица

ограниченияограничения нана производствотопроизводството -- ИЗКЛИЗКЛ::
ОграниченияОграничения заза лицензополучателялицензополучателя припри нереципрочнинереципрочни споразуменияспоразумения илиили заза
еднаедна отот странитестраните припри реципрочниреципрочни

разпределениеразпределение нана пазарипазари илиили клиентиклиенти –– ИЗКЛИЗКЛ::
производствопроизводство вв определениопределени технологичнитехнологични областиобласти нана приложениеприложение/ / определениопределени

продуктовипродуктови пазарипазари
запазванезапазване нана частчаст отот производствотопроизводството заза еднаедна отот странитестраните заза определениопределени технтехн. . 

областиобласти//изклизкл. . териториитеритории//продуктовипродуктови пазарипазари
забраназабрана заза лицензодателялицензодателя дада предоставяпредоставя лиценцлиценц нана третотрето лицелице заза конкретнаконкретна

териториятеритория
припри запазванезапазване заза еднаедна отот странитестраните нана частчаст отот активнитеактивните//пасивнитепасивните продажбипродажби вв

определенаопределена изклизкл. . териториятеритория//клиентскаклиентска групагрупа
забраназабрана заза активниактивни продажбипродажби порадипоради другдруг лицензионенлицензионен договордоговор, , ноно самосамо акоако

последнияпоследния нене ее билбил конкурентконкурент нана лицензодателялицензодателя припри сключванесключване нана неговиянеговия дд--рр
забраназабрана заза производствопроизводство отот лицензодателялицензодателя, , освеносвен заза собственасобствена употребаупотреба, , безбез товатова

дада водиводи додо ограничениеограничение заза лицензополучателялицензополучателя дада продавапродава катокато резервнирезервни частичасти заза
неговинегови собственисобствени продуктипродукти
припри задължениезадължение дада сесе призвеждапризвежда самосамо заза определенопределен клиентклиент, , когатокогато

споразумениетоспоразумението ее целялоцеляло дада осигуриосигури алтернативеналтернативен източникизточник заза доставкадоставка заза тозитози
клиентклиент
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ТВЪРДИТВЪРДИ

 

ОГРАНИЧЕНИЯОГРАНИЧЕНИЯ

 

КОНКУРЕНТИКОНКУРЕНТИ

 

ІІІІ

ограничаванеограничаване способносттаспособността нана лицензополучателялицензополучателя дада използваизползва собственасобствена технологиятехнология

ограничаванеограничаване нана способносттаспособността нана коятокоято ии дада ее отот странитестраните дада извършваизвършва ИИ&&РР, , освеносвен акоако
товатова ограничениеограничение нене сесе налаганалага заза запазванезапазване нана лицензиранотолицензираното ноуноу--хаухау вв тайнатайна спрямоспрямо
третитрети лицалица
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ТВЪРДИТВЪРДИ

 

ОГРАНИЧЕНИЯОГРАНИЧЕНИЯ

 

НЕКОНКУРЕНТИНЕКОНКУРЕНТИ

 

ІІ

ограничаванеограничаване способносттаспособността нана еднаедна отот странитестраните дада определяопределя ценитецените сиси къмкъм третитрети лицалица
–– ИЗКЛИЗКЛ::

определянеопределяне нана максималнамаксимална//препоръчителнапрепоръчителна ценацена, , освеносвен акоако товатова представлявапредставлява
фиксиранефиксиране нана ценицени вв резултатрезултат нана натискнатиск илиили стимулиранестимулиране

ограничаванеограничаване нана териториитетериториите//клиентитеклиентите заза пасивнипасивни продажбипродажби отот странастрана нана
лицензополучателялицензополучателя –– ИЗКЛИЗКЛ::

ограничаванеограничаване нана пасивнитепасивните продажбипродажби вв изключителниизключителни териториитеритории//клиентскаклиентска
групагрупа, , запазенизапазени заза лицензодателялицензодателя
пасивнипасивни продажбипродажби вв териториятатериторията нана другидруги лицензополучателилицензополучатели презпрез първитепървите 2 2 

годинигодини нана неговитенеговите продажбипродажби
производствопроизводство нана собственисобствени продуктипродукти припри позволенипозволени продажбипродажби заза резервнирезервни

частичасти
алтернативеналтернативен източникизточник заза доставкадоставка заза определенопределен клиентклиент
ограничениеограничение заза продажбапродажба нана крайникрайни потребителипотребители акоако лицензополучателялицензополучателя ее

търговецтърговец нана едроедро
ограничениеограничение заза продажбипродажби нана неупълномощенинеупълномощени дистрибуторидистрибутори отот членоветечленовете нана

системасистема заза избирателноизбирателно разпространениеразпространение

ограничаванеограничаване нана активнитеактивните//пасивнипасивни продажбипродажби нана крайникрайни потребителипотребители припри сс--мама заза
избирателноизбирателно разпрострразпростр-- заза лицензополучателлицензополучател –– търговецтърговец нана дребнодребно, , освеносвен отот обектобект, , заза
койтокойто няманяма разрешениеразрешение
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ИЗКЛЮЧЕНИИЗКЛЮЧЕНИ

 

ОГРАНИЧЕНИЯОГРАНИЧЕНИЯ

забраназабрана заза оспорванеоспорване нана праваправа нана интелектуалнаинтелектуална собственостсобственост ––
възможновъзможно обачеобаче припри оспорванеоспорване дада сесе прекратипрекрати споразумениетоспоразумението

задължениезадължение заза лицензополучателялицензополучателя заза предоставянепредоставяне нана
изключителнаизключителна лицензиялицензия заза лицензодателялицензодателя//третотрето, , опеределеноопеределено отот
лицензодателялицензодателя лицелице нана подобрениятаподобренията илиили собственитесобствените новинови
приложениеприложение нана технологиятатехнологията

всякаквивсякакви задължениязадължения заза лицензополучателялицензополучателя дада прехвърляпрехвърля праваправа нана
лицензодателялицензодателя илиили третотрето, , определеноопределено отот негонего лицелице заза собственитесобствените муму
подобренияподобрения/ / новинови приложенияприложения нана лицензиранатлицензиранат технологиятехнология

конкурентиконкуренти

неконкурентинеконкуренти

всяковсяко ограничениеограничение нана използванетоизползването нана собственисобствени технологиитехнологии

дада сесе извършваизвършва ИИ&&РР, , освеносвен акоако необходимонеобходимо заза запазванезапазване вв тайнатайна нана
лицензиранотолицензираното ноуноу--хаухау
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НЕПРИЛОЖЕНИЕНЕПРИЛОЖЕНИЕ

 

ии

 

ОТМЯНАОТМЯНА

 

НАНА

 

РЕГЛАМЕНТАРЕГЛАМЕНТА

припри мрежимрежи отот сходнисходни споразуменияспоразумения обхващащиобхващащи повечеповече отот 50% 50% отот съответниясъответния пазарпазар ––
РГОТТРГОТТ нене сесе прилагаприлага

ЕКЕК –– НОКНОК могатмогат дада отнематотнемат привилегиятапривилегията нана освобождаванетоосвобождаването припри::

ограничаванеограничаване достъпадостъпа нана третитрети лицалица додо пазарпазар аа нана технологиитехнологии –– напримернапример припри
кумулативенкумулативен ефектефект отот паралелнипаралелни мрежимрежи отот сходнисходни ограничаващиограничаващи споразуменияспоразумения
заза ограничаванеограничаване ползванетоползването нана технологиятатехнологията отот третитрети лицалица
ограничениеограничение заза навлизаненавлизане нана пазарапазара нана потенциалнипотенциални лицензополучателилицензополучатели вв

следствиеследствие нана забраназабрана заза последващопоследващо лицензиранелицензиране
припри неизползваненеизползване нана лицензиранаталицензираната технологиятехнология безбез обективнаобективна причинапричина
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